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Az Őrség országunk egyik legszebb
és látnivalókban gazdag vidéke, melyet népi mesterségek emlékei, népi
építészeti jellegzetességei (szeres települések, kódisállásos lakóházak, boronafalas házak, haranglábak) tesznek
különlegessé.
Páratlanul gyönyörű vadállománya,
ritka madárfajok és védett virágok,
számos patak, forrás teszik vonzóvá
és élvezetessé az őrségi barangolást.
E gyönyörű, domboldalas táj szívében nyúlik el Kondorfa, hol az
emberek korábban megélhetésüket a fenyőfát megcsapolva a
gyanta gyűjtéséből, kosárfonással,
kópickötéssel, szabad kaptáras méhészettel, állattartással foglalkoztak.
A falu környezetében melegvizes
gyógyfürdők, számos strandolásra,
horgászásra, lovaglásra, sportolásra alkalmas hely található, melyet
már csak az osztrák és szlovén határ

közelsége tesz még vonzóbbá az idelátogató
turisták számára.
Ezt az örökséget ránk hagyva igyekszik Fogadónk a régmúlt, háborítatlan természeti környezet nyugalmát visszaadni, immár tíz éve.
A jelenlegi tulajdonos a régi értékeket megőrizve, építészeti formáját megtartva, a korabeli fogadók hangulatát visszaadva alkotta
meg a Vadkörte Fogadót, mely egyben álmait és keze munkáját is tükrözi. Aki nem
a tömeges ízlés szerint keres magának pihenésre való helyet, akinek a kikapcsolódáshoz
csendre és nyugalomra van szüksége, annak
kedvére való a dombok, patakok vájta völgyek, gyantaillatú erdők hazájában épült fogadónk páratlan vendégszeretete.
A kódisállásos falusi házból kialakított apartmanjainkban és különálló szobáinkban kényelmesen töltheti szabadidejét egész évben.

A ház régi hangulatát a korabeli
parasztbútorok, berendezési illetve
használati tárgyak adják, de vendégeinknek nem kell lemondaniuk a
megszokott kényelemről. A ház mögött lévő kertben található a gyermeFél adag
kek részére felállított,
fából készített
Halbportion
játszótér; valamint
présház, rostsütő
az udvaron töltött estebédhez.
Kerékpár kölcsönzési lehetőséget biztosítunk azoknak, akik a táj szépségét
kis testmozgással kívánják felfedezni.
A régmúlt falusi fogadók hangulatát keltő éttermünkben kellemes
környezetben fogyaszthatják el
kedves vendégeink a tájjellegű ételeket és ﬁnomságokat, köztük az ízletes vargányából készült gombalevest és a vasi dödöllét, mely házunk
specialitása és messze földön híres.
Éttermünk 60 fős, mely alkalmas
családi és munkahelyi rendezvények lebonyolítására.

VADKÖRTE
Fogadó
Szoba árak:
1 fő részére
......... Ft/éj
2 fő részére
......... Ft/éj
3 fő részére
......... Ft/éj
4 fő részére
......... Ft/éj
Az árak a reggelit tartalmazzák.

Csendes,
nyugodt környezetben.

Apartman árak:
2 fő részére
......... Ft/éj
3 fő részére
......... Ft/éj
4 fő részére
......... Ft/éj
5 fő részére
......... Ft/éj
Az árak a reggelit tartalmazzák.
Pótágy

......... Ft

Félpanziós és teljes panziós ellátást biztosítunk igény szerint.

Szoba árak:
1 fő részére
2 fő részére
3 fő részére

......... Ft/éj
......... Ft/éj
......... Ft/éj
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I TA L L A P

Szénsavas üdítők /üveges/:
Coca-Cola
Coca-Cola light
Fanta (narancs)
Sprite
Tonic 0,25
Gyömbér 0,25
Naturaqua
Traubisoda 0,2 l

0,2l
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Gyümölcslevek:
Cappy 0,2 l
(körte, fekete ribizli, multivitamin, eperkoktél,
alma, őszibarack)
Nestea citrom 0,25 l
Szóda 1dl

..........
..........

Energiaital:
Burn

..........

Kávé, tea:
Espressó
Hosszú kávé
Capuccino
Tea
Forrócsoki
Kávétejszín

..........
..........
..........
..........
..........
..........

Csapolt sör:
Soproni

0,2l 0,3l 0,5l
.......... .......... ..........

..........
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Üveges sörök:
Gösser
Heineken
Soproni Ászok
Edelweiss
Soproni Szűz (alkoholmentes)
Amstel (barna)

0,5l
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Röviditalok:
Barack szeszesital
Besztercei szilvapálinka
Mézespálinka
Vilmoskörtepálinka
Napoleon Brandy
Alaska Vodka
Rum Portoriko
Jim Beam

0,4 cl
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Likőrök:
Hubertus * 33 *
Zwack Unicum
Jägermeister
Eristoﬀ gyümölcs vodka
Baileys
Martini (0,1l)

0,4 cl
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Pezsgők:
Törley Talisman (félszáraz)
Törley Charmant (édes)

0,7l
..........
..........
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MENÜ
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A
Metéltleves / Kraftbrühe mit Fadennudeln
Rántott szelet rizzsel / Wienerschnitzel mit Reis
Káposzta saláta / Krautsalate
B
Vörösboros marhapörkölt galuskával / Mit Rotwein zubereites Rindﬂeischgulas mit
Nockerln
Almapaprika / Apfelpaprika
Ízes palacsinta / Palatschinken mit Marmelade
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REGGELI ÉTKEK / FRÜHSTÜCK
1

2

3

4

5

Parasztreggeli
Pirított hagymával, szalonnával, házikolbásszal gazdagított
tojásrántotta. Igazán emberes erősítés egy hosszú nap előtt.
Bauernfrühstück
Rührei mit gerösteten Zwiebeln, Speck und Hausmacherwurst. Eine
echte Stärkung für einen langen Tag.
Tojásrántotta sonkával
Ezt a tojásrántottát ﬁnom sonkacsíkokkal készítettük, a füstös ízek
kedvelőinek.
Rührei mit Schinken
Dieses Rührei bereiten wir mit köstlichen Schinkenstreifen zu. Für
Leute, die Geräuchertes lieben.
Tojásrántotta gombával
Nem maradhat ki a sorból a gombás rántottánk sem, egyszer mindenkinek
meg kell kóstolni, s talán lesz alklmuk többször megtenni.
Rührei mit Pilzen
Natürlich haben wir auch das Rührei mit Pilzen nicht vergessen! Man
muss schließlich alle Pilze einmal probiert haben...Und vielleicht haben
wir auch noch die Gelegenheit für ein zweites Mal.
Ham and eggs
A klasszikus sonkás tojás, ahogy a betérők szakácsunktól elvárják.
Ham and eggs
Das klassische Rührei mit Schinken, wie es unsere Gäste von unserem
Koch erwarten.
Főtt virsli mustárral
Már csak a vursli hiányzik... bár mi csak a virslit nyújthatjuk, ebben
sem fog csalódni, aki ezt a könnyű reggelit választja.
Würstchen mit Senf
Da fehlt nur noch der Wurstelprater ... zwar können wir nur Würstchen
bieten, aber wer dieses leichte Frühstück wählt, wird mit Sicherheit
trotzdem nicht enttäuscht werden.
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REGGELI ÉTKEK / FRÜHSTÜCK
6

7

8

Húsos hidegtál
Akinek reggel még „alszik“ a gyomra, annak ajánljuk ezt a hidegtálat,
amin jófajta házikolbászt, gépsonkát, ﬁnom krémes vajat talál, hogy
jól induljon a napja.
Fleischplatte
Wer morgens noch mit „schlafendem“ Magen an den Tisch kommt,
dem empfehlen wir diese kalte Platte, mit der wir Hausmacherwurst,
Kochschinken, und leckre, kremige Butter servieren – für einen guten
Start in den Tag.

Fél adag
Halbportion

Vegetáriánus tál
Aki a húst nem szereti..., az bizony házi szilvalekvárt, vajat és mézet kap
tőlünk reggelire.
Vegetarische Platte
Wer kein Fleisch mag..., der bekommt von uns hausgemachtes
Pﬂaumenmus, Butter und Honig zum Frühstück.
Bundáskenyér
Ahogy a nagyi készítette mikor még gyerekek voltunk...
Armer Ritter
Wie Großmutter ihn zubereitete, als wir noch Kinder waren ...

ELŐÉTELEK / VORSPEISEN
9

Rántott sajt tartárral

A könnyű, ﬁnom sajtszeletek ropogós bundában lapulnak, és nem veszik
zokon, ha tartármártással bőven meglocsoljuk őket...

Gebackener Käse mit Tatarensauce

In diesem knusprigen Mantel haben wir lecker-leichte Käsescheiben versteckt,
die es Ihnen nicht übel nehmen wenn wir sie mit reichlich Sauce Tartare
übergießen …
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Lecsó

A paprikák fajtáinak legjavából, a zamatos paradicsom ízével, füstölt
kolbásszal, tojással megbolondított igazi magyaros étkünk valóságos szín és
ízkavalkád.

Letscho (ungarische Ratatuille)

Aus erlesenen Paprikasorten zubereitet, mit aromatischen Tomaten
abgerundet ist dieses typisch ungarische Gericht eine echte Farb- und
Geschmackskavalkade.
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LEVESEK / SUPPEN
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Gulyásleves

A húst felkockázzuk, kertünk zöldjeivel főzzük, táladba imigyen öntjük.

Gulaschsuppe

Wir würfeln das Fleisch, kochen es mit den Gemüsen unseres Gartens und
schöpfen es genauso in Ihre Suppenschüssel.

12

Babgulyás

A gulyáslevest babbal még bőven gazdagítva is kaphatod.

Bohnen-Gulasch

Die Grundzutaten der Gulaschsuppe kannst du auch reichlich mit Bohnen
ergänzt bekommen.

13

Húsleves metélttel

A ﬁnom hús erejét nagy fazékkal mindenféle zöldségekkel lefölözöm, ﬁnom
metélt tésztával táladba töltöm.

Kraftbrühe mit Fadennudeln

Die Kraftbrühe des herzhaften Fleischs koche ich in einem großen Kessel mit
allerlei Gemüse, und dies fülle ich mir Fadennudeln in deinen Teller.

14

Májgombócleves gombaszeletkékkel

A hús ﬁnom levét ízletes májgombóccal kínáljuk, apró gombaszeletkékkel
még vonzóbbá varázsoljuk.

Leberknödelsuppe mit Pilzscheibchen

Feine Fleischbrühe servieren wir mit Leberknödeln und reichern diese Suppe
noch mit kleinen Pilzscheibchen an.
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TÁ J J E L L E G Ű É T K E K / G E R I C H T E V O M L A N D E
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Szárított vargányaleves

Erdeink legízletesebb gombáját nyáron felkutattuk, tűző napon megszárítottuk,
télre jól bespájzoltuk, és ﬁnom levesnek főzve tálaljuk.

Suppe aus getrockneten Steinpilzen

Den schmackhaftesten aller Pilze haben wir im Sommer für sie ausﬁndig
gemacht und gepﬂückt, an der prallen Sonne getrocknet, sorgsam für den
Winter aufbewahrt, und servieren ihn nun in Form einer köstlichen Suppe.

16

Kondorfai fatányéros

Mustáros vesepecsenyét, fokhagymás szűzpecsenyét, fűszeres karajt pirosra
sütünk, tükörtojással és petrezselymes burgonyával fatálon tálaljuk. Lehet
ennek ellenállni?

Platte á la Kondorfa

Lendchen mit Senf, Jungfernbraten mit Knoblauch, Kräuter-Kotelett knusprig
gebraten, mit Spiegelei und Petersilienkartoﬀeln auf einer Holzplatte serviert. Wer
kann da widerstehen?

17

Őrségi kanászpecsenye kacsamájjal

Nemcsak kanászok étke ez a vörösboros, resztelt májjal gazdagon kínált natúr
borda. Fennséges!

Hirtenschnitzel mit Entenleber aus dem „Warteland – Őrség“

Nicht nur für Schweinehirten ist dieses mit reichlich geriebener Leber servierte
Schnitzel gedacht. Köstlich!

18

Kétemberes Vadkörtetál

Talán csak Fekete Laci bírna vele egyedül! Bélszín, rántott csirkemell, natúrszelet
kerül a nagy tálra, a húsok mellé tükörtojást, hasábburgonyát és rizst halmozunk
„csak úgy mellékesen“.

Wildbirnen-Platte für zwei Personen

Das schafft höchstens ein hungriger Scheunendrescher alleine! Lendenbraten,
panierte Hühnerbrust, und Steak auf einer Platte, um das Fleisch herum
Spiegelei, Pommes- frites- und Reisberge „nur so nebenbei“.

19

Szarvaspörkölt dödöllével

Őrségi erdők nemes vadjának húsát pörköltnek elkészítjük, őrségi konyhák
ételkülönlegességével a dödöllével gazdagítjuk. Meg kell kóstolni!

Hirschgulasch mit Dödölle (ungarischem Kartoﬀelsterz)

Wir bereiten diesen Gulasch aus dem edlen Fleisch des Wilds der Wartelandwälder, und
runden es mit einer Kognakspezialität aus dem Warteland und Dödölle ab. Das muss
man einfach probieren!
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Vasi dödölle tejfellel

Szarvasszegény időszakban a „gyakorlóknak, kik nem eszik a húst”, tejfellel
meglocsolva ajánljuk a ﬁnom őrségi ételkülönlegességet...

Dödölle aus der Region „Vas“ mit Sauerrahm

Für hirscharme Zeiten, oder für „Exerzierende, die kein Fleisch essen“, empfehlen
wir diese schmackhafte Spezialität aus der Region Warteland (Őrség) mit reichlich
Sauerrahm überzogen ...

21

Parasztrétes (mákos, meggyes, túrós)

Finomság, amely a lelket is megédesíti! Ilyen ﬁnom rétest csak az Őrségben
tálalnak Önnek. Kóstolja végig az összeset!

Bauernstrudel (mit Mohn, mit Kirschen und mit Quark gefüllt)

Eine Leckerei, die einem das Leben versüßt! So einen leckren Strudel ﬁnden
Sie nur in der Region Warteland. Kosten Sie sich einmal durch alle Sorten!

MARHAHÚS ÉTKEK / GERICHTE VOM RIND
22

Vörösboros marhapörkölt galuskával

A marha húsának legjavát ízes-magyaros pörköltnek elkészítjük, pincénk
legﬁnomabb vörösborával kicsit megbolondítjuk, a ﬁnom szaftot galuskával
itatjuk fel...

Gulasch vom Rind mit Rotwein abgeschmeckt und Nockerln als
Beilage.
Das Beste vom Rind auf ungarische Art als Gulasch zubereitet, mit dem
vollmundigsten Rotwein unseres Weinkellers raﬃniert, und den köstlichen
Sud können Sie mit Nockerln aufstippen ...

23

Bélszín tükörtojással

A húsok legnemesebbikét tükörtojással tálaljuk.

Lendenbraten mit Spiegelei

Wie servieren die edelste aller Fleischsorten mit Spiegelei.

24

Bélszín vadász-módra

A marha legjavát kisütöttük és ízletes gombákból készült barnamártásos
raguval gazdagon nyakonöntöttük...

Lendenbraten nach Jägerart

Wir braten das Beste vom Rind und übergießen es reichlich mit schmackhaftem
Pilzragout in brauner Sauce...
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DISZNÓSÁGOK / VOM SCHWEIN
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Kabátos hús

Vagy egyszerûen csak rántott hús? Vagy bécsi szelet? Járjon utána!

Fleisch im Teigmantel

Oder einfach paniertes Fleisch ? Oder Wiener Schnitzel ? Gehen Sie der Frage
nach!

26

Velővel töltött borda

A különleges étkek ked-velõinek...

Mit Hirnröschen gefüllte Rippchen

Für Spezialitäten - Liebhaber von und mit Hirn...

27

Karaj erdőmester módra

Erdõmesterünk ﬁnom karajt lõtt..(mindenre képes!),hozzá erdeink legízesebb
gombáit gyûjtötte össze, mi ebbõl sajtos ragút készítünk, amit a ﬁnom
hússzeletre öntünk.

Kotelett auf Försterart

Unser Förster hat ein leckres Kotelett geschossen..(ist zu allem fähig!),dazu
hat er die köstlichsten Pilze unserer Wälder gesammelt, aus denen wir ein
herzhaftes Käseragout zubereiteten, das wir auf das leckre Kotelett gießen.

28

Fokhagymás cigánypecsenye

Ez a cigány nem húzza el a nótánkat, és aki erre az étekre esküszik, nem
csalódik!

Zigeunerschnitzel

Dieser Zigeuner spielt nicht zum Tanze auf, aber wer auf dieses Gericht
schwört, wird garantiert nicht enttäuscht!

29

Főtt csülök tormával

„Kocanéni“ sonkalábát ízes-omlósra főztük, erős, orrmegindító tormával most ön
elé tesszük.

Gedünstete Haxe mit Meerrettichsoße

Wir haben die Schinkenkeulen von „Miss Nöf “ für sie gekocht, und mit einer
feurigen Meerrettich-Soße, die Ihre Nase auf Trab bringt, setzen wir sie Ihnen
nun vor.

30

Serpenyősbab főtt csülökkel, házikolbásszal

A neve magáért beszél. Hát még a konyhából kiszűrődő illata! Ezután már
mindenki kiváncsi az ízére is!

Pfannenbohnen mit gedünsteter Haxe und Hausmacherwurst

Der Name spricht für sich. Und dieser Duft, der aus der Küche strömt! Da
wird man ganz neugierig auf den Geschmack!
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S Z Á R N YA S O K / G E F L Ü G E L S P E Z I A L I T Ä T E N
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Pulykamell gazdagon

Pulyka mellét grillen sütjük, sonkával leterítjük, gombával még gazdagabbá
tesszük, a végén a ráolvasztott sajttal fejedelmivé varázsoljuk.

Festliche Putenbrust

Die Putenbrust braten wir auf dem Grill, belegen sie mit Schinken und
verfeinern sie mit Pilzen, um sie schließlich mit dem darüber geschmolzenen
Käse zu einem fürstlichen Gericht zu verzaubern.

32

Pulyka Gordon Blue

A klasszikus Gordont pulykahúsból készítjük, kamránk legízletesebb
sonkájával és sajtjával töltjük, a bundáját roppanósra sütjük.Hmmm...

Cordon Bleu von der Pute

Dieses klassische Cordon bleu bereiten wir aus Putenﬂeisch zu, füllen es mit
dem schmackhaftesten Schinken und Käse aus unserer Speisekammer und
braten die Panade anschließend knusprig goldbraun. Himmlisch ...

33

Rántott pulykamell

A klasszikus, egyszerû étkek kedvelõinek.

Panierte Putenbrust

Für alle, die die einfachen klassischen Gerichte lieben.

34

Csirkezúza nokedlivel
Hühnermuskelmagen mit Nockerln

GYERMEKMENÜ / KINDER MENÜ
35

Kópétál

A kis és nagy kópék ﬁnom, ropogós rántott szelettel és még ﬁnomabb hasábburgonyával tölthetik tele kis és nagy pocakjukat.

Spitzbubenplatte

Hier können kleine und große Spitzbuben und Räubertöchter ihre kleinen und
großen Bäuchlein mit leckerem, knusprig gebratenem Schnitzel und „Smiley“
Kartoﬀeltalern füllen.

36

Halacskatál

A halacskákat nem csak az akváriumban úszkálva, hanem ﬁnom bundában
megforgatva is nagyon kedvelik a gyerekek. Rízzsel kínáljuk, igazi
gyerekcsemege.

Fischchenplatte

Fischchen sind bei Kindern nicht nur beliebt, wenn sie im Aquarium
herumschwimmen, sondern auch, wenn sie mit einem leckren Mantel versehen
werden. Dazu gibt’s Risibisi und fertig ist das Kinderleibgericht.
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HALÉTKEK / FISCHGERICHTE
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Halászlé

Fickándozó halak sok fajtájából hatalmas edényben ﬁnom nedüt főztünk,
ízletes halszeletekkel még gazdagabbá tettük.

Fischsuppe

Aus verschiedenen Fischsorten haben wir in einem großen Suppenkessel
einen köstlichen Fischsud bereitet, den wir mit schmackhaften Fischscheiben
anreichern.

38

Rostonsült tengeri halﬁlé fűszervajjal

Egyenesen a tengerig mentünk ezekért a halﬁlékért. No persze nem így fogtuk
ki őket. A ﬁnom fűszervaj receptjét meg főleg nem áruljuk el! Kóstolják meg
és találják ki!

Seeﬁschﬁlet vom Rost mit Kräuterbutter

Für diese Fischﬁlets sind wir bis zum Meer gereist. Aber natürlich haben wir sie
nicht so aus dem Meer gefangen. Und das Rezept für die leckre Kräuterbutter
verraten wir erst recht nicht! Probieren Sie und kommen Sie dem Geheimnis
auf den Grund!

39

Tengeri halﬁlé rántva

Ezeket a haldarabkákat bundában kínáljuk, egész évben ajánljuk!

Paniertes Seeﬁschﬁlet

Diese Seeﬁschﬁlets servieren wir paniert, wir empfehlen sie Ihnen das ganze
Jahr über!

40

Pontypatkó rántva

Méghogy a pontynak patkója! Pedig teljesen úgy néz ki! Mindegy milyen a
formája, mi az ízét díjazzuk, ami garantáltan nyerő!

Karpfen-„Hufeisen“

Als wenn Karpfen Hufeisen trügen! Dabei sieht dieses Karpfensteak ganz
genauso aus! Egal, uns geht es nicht um die Form sondern um den Geschmack,
und der ist garantiert vollkommen!
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T É S Z T A F É L É K / T E I G WA R E N
41

Fél adag
Halbportion

Tojásos nokedli

Szinte elfelejtettük már ezt az egyszerű, de sokak által kedvelt tésztát. A mi
étlapunkról ez sem maradt le!

Eiernockerln

Viele haben dieses einfache aber sehr beliebte Gericht schon fast vergessen.
Aber auf unserer Speisekarte ﬁnden Sie es noch!

42

Szilvásgombóc

Minden gyerek kedvence. Vagy nemcsak a gyerekeké?

Pﬂaumenknödel

Das Lieblingsgericht der Kinder. Oder nicht nur von den Kindern?

É D E S S Z Á J ÚA K NA K /
F Ü R G R O S S E U N D K L E I N E L E C K E R M ÄU L E R
43

Ízes palacsinta

Nem csintalan, hanem ﬁnom, házi szilvalekváros ez a palacsinta!

Palatschinken mit Marmelade gefüllt

Nein kein ... Schinken sondern köstlicher, mit hausgemachtem Pﬂaumenmus
gefüllter Pfannkuchen, Palatschinken!

44

Totyogós túróspalacsinta

Mi másban is totyogna, mint a vanillia mártásban, amivel bőségesen
meglocsoljuk!

Quarkpalatschinken im weißen Meer

Nicht im schwarzen Meer sondern im weißen (Vanillesoßen-)Meer, wird
dieser köstliche Palatschinken serviert!

45

Gundel palacsinta

A neve mindent elárul...Ugye?

Gundel-Palatschinken

Der Name sagt alles...Oder nicht?

46

Gesztenye püré

Finom gesztenye, még ﬁnomabb tejszínhabbal jó gazdagon!

Kastanienpüree

Vorzügliche Kastanien, noch leckrer reich mit Sahne verziert!
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KÖRETEK / BEIL AGEN
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Petrezselymes burgonya / Petersilienkartoﬀeln

48

Hasábburgonya / Pommes frites

49

Burgonya krokett / Kroketten

50

Párolt rizs / Reis

51

Galuska / Nockerln

52

Dödölle / Dödölle (Kartoﬀelsterz auf ungarische Art)

53

Fűszeres héjas burgonya / Kräuterpellkartoﬀeln
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Halbportion

www.vadkorte.hu

S A L ÁTÁ K / S A L AT E
54

Hogy a húsok ne csússzanak könnyebben...
Damit das Fleisch nicht nur mit den köstlichen Getränker besser
rutscht...

55

Ecetes uborka / Saure Gurken

56

Alma paprika / Apfelpaprika

57

Káposzta saláta / Kohlsalat

58

Babsaláta tökmagolajjal / Bohnensalat mit Kürbisöl

59

Uborka saláta tejföllel, fokhagymával / Gurkensalat

60

Vegyes saláta (uborka, paradicsom, káposzta, bab, kukorica)
Gemischter Salat (Gurken, Tomaten, Kohl, Bohnen, Mais)

61

Vadkörte salátatál (uborka, paradicsom, saláta, kukorica,
sárgarépa, sajt, körte szeletkék)
Vadkörte Salatiere
(Gurken, Tomaten, Salat, Mais, Karotten, Käse, Birneaufschnitt)
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EGYEBEK / SONSTIG
Fél adag
Halbportion

62

Kenyér / Brot

63

Tejföl / Rahm

64

Áfonyalekvár / Heidelbeeremus

65

Csomagolás (dobozban) / Packung

66

Ketchup / Ketschup

67

Mustár / Senf

68

Majonéz / Mayonnaise

69

Szilvalekvár / Pﬂaumenmus
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A JÁ N L AT U N K / U N S E R A N G E B O T

Fél adag
Halbportion
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N A P I M E N Ü / TA G E S M E N Ü
Fél adag
Halbportion
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